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H

et starten met jong plantmateriaal
of materiaal uit weefselkweek is een
heel ander verhaal dan het planten
van gescheurde landplanten. Hoewel het om
hetzelfde basismateriaal gaat, is de start van
de teelt behoorlijk anders. In veel gevalleen
zijn de fouten al gemaakt voordat de plant
in de grond is gezet. Soms is de fout zelfs al
gemaakt voordat u de planten op de tuin krijgt.
Om alles goed te laten gaan is er dus inzicht in
het proces nodig vanaf het moment dat er met
de opkweek wordt begonnen. Hierna is er een
heel stuk verzorging van het moment dat de
planten klaar zijn, tot het moment dat ze bij u
in de grond worden gezet. Daar begint eigenlijk pas het gedeelte van de teelt waar voor u
de meeste fouten te maken zijn. Kortom, een
behoorlijke moeilijke zaak, omdat het geheel
vaak door meerdere handen gaat.

VOOR AANKOMST.
Om verrassingen te voorkomen, moet vooraf
goed duidelijk zijn wanneer een product wordt
geleverd. Anders dat bij landplanten gaat het
hier om een vers product dat direct verwerkt
moet worden. Voordat er geleverd kan worden
moeten alle voorbereidingen klaar zijn. Goede communicatie kan dus al veel verrassingen en bijbehorende schade voorkomen. Als
u niet goed bent voorbereid gaat het namelijk
fout op de plek waar u er verantwoordelijk voor

bent. Van een slechte voorbereiding kunt u de
leverancier nooit de schuld geven als het niet
goed groeit. Stel wel eisen aan de planten die
u koopt. Eén van de belangrijkste eisen is dat
de planten die u krijgt zijn afgehard. Stekken of
weefselkweekplantjes, die direct uit een warme
kas komen, kunnen eigenlijk niet overleven bij
u in de grond. De meeste stekbedrijven zullen
dit een vanzelfsprekendheid vinden, maar deze
eis nadrukkelijk stellen kan niemand u kwalijk
nemen. Belangrijk is ook het stadium waarin de
stek bij u aankomt. Het is negatief als een stek
vlak voordat hij wordt geplant getopt wordt.
De top die eruit gehaald wordt zorgt voor een
activiteit die de stek helpt met het maken van
de eerste wortels. Als een stek voor het planten wordt getopt, moet er minimaal 5 dagen
gewacht worden voordat de stek kan worden
uitgeleverd of geplant.

TUSSEN PERIODE
Als de jonge plantjes aankomen is het belangrijk om ze verder te laten afharden. Zelfs afgeharde planten komen in de problemen als ze
eerst nog een aantal dagen op de kar blijven
staan. De planten kunnen het beste eerst op de
tray uitgezet worden, liefst op een iets zonnige,
niet winderige plek, waar ze goed water kunnen krijgen. Na enkele dagen zijn de planten
hieraan gewend en kunnen ze worden geplant.
Houdt er wel rekening mee dat de planten het
uitplanten altijd als een stressperiode ervaren.
Ze gaan namelijk in plantdichtheid in één keer
van misschien wel 500 planten naar 25 planten
per vierkante meter. Om extra activiteit te creeren, kunnen de stekken een dag voor het uitplanten worden gespoten met max. 2 gram per
liter ureum. Deze bespuiting geeft het boven-

grondse gewas extra activiteit waardoor de
wortelgroei positief wordt beïnvloed. De tijd
van aankomst op het bedrijf en het planten
is een zeer belangrijke periode voor de jonge
plant, maar te vaak is er juist in deze periode te
weinig aandacht voor het product. In deze fase
opgelopen schade zal nooit meer helemaal
goed gemaakt kunnen worden.

HET PLANTEN
Bij het planten geld eigenlijk hetzelfde als voor
landplanten, de planten moeten goed vast zitten. Het verschil is dat we hier te maken hebben met een kwetsbaardere plant die niet
zomaar aangerold kan worden. Te losse grond
kan de aansluiting verminderen. Let er vooral
op dat er geen ruimte onder het geplante plantje ontstaat waardoor de diepe wortels kunnen
verdrogen. Planten in gelijkmatig losse grond
is het beste als er daarna maar serieus wordt
aangedrukt, zonder dat de planten beschadigen. Een goede graadmeter is dat de planten niet aan de blaadjes uitgetrokken kunnen
worden. Kan dit wel, dan staan ze te los. Als de
grond goed vochtig is, dan is het water geven
in de eerste dagen vooral bedoeld om de planten wat minder te laten verdampen. Een aantal
keren water geven op de dag is dan veel effectiever dan in de avond of nacht. Stop hiermee
als de plantjes niet meer slap gaan.

COMMUNICATIE
Belangrijkst voorwaarde tot succes is een perfecte voorbereiding en sluitende afspraken met
de leverancier. Beter een keer meer naar het
stadium van de stekken geïnformeerd, als verrast door een vroegere of latere levering. Meer
informeren houdt ook de leverancier scherp.
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